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Temesvár erődje 1848-ban a bánsági főhadparancsnokság központja volt. A jól 
megépített, bár korszerűnek nem mondható erőd nem csupán egy volt a Habsburg-
birodalom várai közül, hanem a Délvidék egyik legfontosabb katonai igazgatási 
központjaként is szolgált. A főhadparancsnokság és az alá rendelt alakulatok tiszt-
jeinek többsége nem rokonszenvezett az 1848 tavaszán bekövetkezett magyaror-
szági változásokkal. Ám amikor V. Ferdinánd király 1848. május 7-én a magyar-
országi főhadparancsnokságokat a magyar hadügyminisztérium fennhatósága alá 
rendelte, tessék-lássék engedelmeskedtek. Temesvárott szolgált dandárparancs-
nokként Julius Jákob von Haynau altábornagy, akit éppen az új magyar kormány 
elleni kirohanásai miatt vezényeltek 1848 tavaszán Észak-Itáliába, s aki ezt a meg-
aláztatást soha nem felejtette el a magyaroknak. Nem sokkal több jóindulat jelle-
mezte a főhadparancsnokot, Ludwig Piret de Bihain báró altábornagyot, és az erőd 
parancsnokát, Georg Rukavina von Widovgrad báró altábornagyot sem. Az 1848 
júniusától a Bánságban is megkezdődő harcokban a főhadparancsnokság fegyveres 
ereje is a szerb fölkelők ellen harcolt. Az idegen kiegészítésű, különösen a galíciai 
ukrán és lengyel nemzetiségű lovas- és gyalogos alakulatok azonban egyre keve-
sebb meggyőződéssel teljesítették a parancsokat. A magyar ezredekben szolgáló 
nem-magyar tisztek egy része is bizonytalankodott, hogy a birodalom egységét 
veszélyeztető magyarok, vagy a bánsági lakosság életét veszélyeztető szerbek olda-
lára álljon-e a küzdelemben. 

A helyzetet számukra V. Ferdinánd 1848. október 3-i, magyar miniszteri ellen-
jegyzés nélküli, mind formai, mind tartalmi szempontból törvénytelen manifesztu-
ma oldotta meg. Ebben az uralkodó feloszlatta a magyar országgyűlést, törvény-
telennek minősítette Kossuth és társai ténykedését, az országot a haditörvények alá 
helyezte és Jcllaéicot nevezte ki teljhatalmú királyi biztossá. A temesvári hadi-
tanács, azaz a vár irányítását átvevő, magas rangú katonákból álló testület október 
10-én hirdette ki a manifesztumot, s a Bánságot a haditörvények alá helyezte. Egy-
ben felmondta az engedelmességet a magyar országgyűlésnek, s az országban a 
végrehajtó hatalmat gyakorló Országos Honvédelmi Bizottmánynak. A Bánságban 
így egyszerre bizonytalanná vált a magyar erők helyzete. Annál is inkább, mivel 
nem sokkal korábban Arad, a másik fontos erődítmény őrsége is így cselekedett. 
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Az idegen ezredek vagy bevonultak Temesvárra, vagy a Bánságban található ma-
gyar csapatok ellen harcoltak. 

Temesvár erődje ezt követően a szabadságharc végéig a „katonai ellenforrada-
lom" biztos bázisa volt. A magyar politikai és katonai vezetés számára viszonylag 
hamar világossá vált, hogy Arad, Temesvár és a szerb felkelés fegyveres erői egy-
másra vannak utalva. 1848 őszén és telén azonban nem sikerült megtalálni az el-
lenük indítandó akciók megfelelő sorrendjét. 1849 januárjában pedig a magyar erők 
kiürítették a Bácskát és a Bánságot, s a Maros vonalára húzódtak vissza; az értéke-
sebb csapatokat pedig a Közép-Tiszához vezényelték. így aztán Temesvár reguláris 
katonasága a szerb fölkelőkkel karöltve 1849. március közepéig szilárdan kézben 
tartotta a Marostól délre fekvő területeket, két ízben is feltörte az Aradot körülvevő 
magyar ostromzárat, s élelemmel látta el az aradi várőrséget. 

A helyzet 1849 áprilisában változott meg. Az Arad várának ostromát irányító 
immáron negyedik magyar parancsnok, Vécsey Károly gróf, vezérőrnagy sikere-
sen elvágta a külvilágtól az aradi várőrséget. A bácskai magyar erők parancsnoka, 
Perczel Mór vezérőrnagy előbb a szerbek bácskai, majd bánsági táborait verte szét. 
Ez utóbbiak elleni akcióiban már segítségére volt Józef Bem altábornagy, aki Er-
dély megtisztítása után csapatai egy részével a Bánságba sietett. Először az ő csa-
patai foglaltak el megfigyelő állást a temesvári erőd környékén. Bem seregétől 
Vécsey Aradnál felszabaduló csapatai vették át az erőd megfigyelését, s Vécsey 
immáron szabályos ostromzár alá vette az erődöt. A kor hadászati elveinek meg-
felelő, szabályos ostromra a rendelkezésre álló eszközök elégtelensége és az idő-
hiány miatt ugyan nem került sor, de a Vécsey parancsnoksága alatt álló V. hadtest 
így is mindent megtett az erőd bevételére. Az 1848-49 őszén és telén aktívan véde-
kező várőrség ezúttal is szívós ellenállást fejtett ki, bár lehetőségei alatt teljesített. 
Vécsey kitűnő teljesítményét jelzi, hogy 1849. június végéig, Arad megadásáig a 
várőrség létszáma meghaladta az ostromlókét, ennek ellenére a védők kitörései 
komolyan egyetlen egyszer sem veszélyeztették az ostrom folytatását. 

1849. augusztus elején már csak napok kérdése volt, hogy az őrség kénytelen 
legyen feladni az erődöt. A védők felélték minden élelmiszer-készletüket, s már a 
várban található négylábú élőlényekre került a sor. Az ostromlók elvágták a várat 
ellátó vízvezetéket, s a szomjukat az ásott kutakból oltó védők között a fertőzött 
víz következtében járványok törtek ki. Egyelőre azonban még nem sikerült rést lőni 
a várfalakon. Ezért is lett volna fontos, hogy a vártól minél tovább távol tartsák a 
cs. kir. és az orosz csapatokat. A szegedi összpontosítás elrendelése, majd Szeged 
feladása éppen ezt akadályozta meg. Vécsey az újabb visszavonulásról értesülve 
augusztus 4-ről 5-re virradó éjjel rohammal próbálta meg bevenni az erődöt, ám 
sikertelenül. Augusztus 7-én Szeged feladásának hírére az ostromágyúkat Aradra 



küldte. Augusztus 9-én Temesvár alatt vette át a visszavonuló magyar fősereg ve-
zérletét Henryk Dembinski altábornagytól Józef Bem altábornagy. Bem támadásba 
kezdett, de súlyos vereséget szenvedett. A visszavonulókat késő éjszakáig Vécsey 
és Kmety vezérőrnagyok csapatai fedezték. A győztes cs. kir. csapatok felmentették 
Temesvárt az ostrom alól. A vereség következtében a fősereg felbomlott, s Lúgoson 
alig 20-25 000 embert sikerült összeszedni az 50 000 főnyi haderőből. Ezzel a 
további ellenállás értelmetlenné vált. Ahogy Klapka György írta: „Világos csak 
zárjelenete volt a szomorú drámának. Szabadságunk valóságos sírja Temesvár".1 

Temesvár ostromáról és védelméről több naplót és emlékiratot is ismerünk. A 
várőrség parancsnoka, Rukavina altábornagy már augusztus 10-én hosszú előter-
jesztést juttatott el Gyulay Ferenc gróf altábornagynak, osztrák hadügyminiszter-
nek, s ebben javasolta a várőrség több tisztjének kitüntetését. Előterjesztését megtá-
mogatandó, rövidesen eljuttatta a miniszternek a vár védelméről beszámoló hadi-
naplót is.2 Ennek a naplónak az átdolgozott, és személyes naplójegyzetek alapján 
némileg kibővített változatát tette közzé még 1849 októberében Kari Hirschfeld.3 

Az őrségnek segédkező Ambrózy Lajos báró, volt Temes megyei adminisztrátor 
(főispáni helytartó) és a polgári közigazgatást irányító temesi komité elnöke 1850-
ben telte közzé visszaemlékezését. Az ostrom időszakáról beszámoló részek az ő 
munkájában is nagyrészt a hadinaplón alapulnak.4 Az 1849. nyári hadműveletek 
történetét feldolgozó Wilhelm Ramming ezredes, Haynau vezérkari főnöke is ezt 
a naplót használta az ostrom leírásához.5 Szintén ez a hadinapló szolgált annak a 
munkának az alapjául, amely a Temesvár védelmének emlékére 1853. január 17-én 
avatott emlékmű felállítására jelent meg.6 Ennek a naplónak, illetve átszerkesztett 

1 A vár ostromának alapos, a szakirodalmat és a levéltári anyagot egyaránt hasznosító kitűnő 
feldolgozását ld. Csikány Tamás: Temesvár ostroma 1849-ben. Megjelenés alatt a Hadtör-
ténelmi Közlemények 1996. évi évfolyamában. Ezúton mondok köszönetet a Szerzőnek, hogy 
munkáját kéziratban használhattam. Klapka kijelentését a „Századunk" 1869. február 7-i 
számából idézi Görgey István: 1848 és 1849-ből. Élmények és benyomások. Okiratok és ezek 
magyarázata. Tanulmányok és történelmi kritika. 111. köt. Bp., 1888. 460. p. 

2 Hadtörténelmi levéltár. Az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc iratai. (= HL 1848-
49.) 42/376. {Másolat és gépelt másolat). 

3 IHirschfeld, Kari: | Die Belagerung von Temesvár im Jahre 1849. (Tagebuch von 107 Tagén.) 
Temesvár, 1849. 2., jav. kiadása uo., 1850. 

4 [Ambrózy Lajos:\ Temesvár im Jahre 1849. Wáhrend der Belagerung geschrieben. Wien, 1850. 

5 |Ramming, Wilhelm:] Der Feldzug in Ungarn und Siebenbürgen im Sommer des Jahres 1849. 
Pesth, 1850. 372-385. p. 

6 Rückblicke auf Temesvár bei der Enthüllungsfeier des Monuments am 17. Januar 1853 für 



és kivonatolt változatainak szolgai másolását figyelhetjük meg a vár védelmében 
részt vevő alakulatok történetének összefoglalóiban is.7 

Az ostromot elviselni kényszerülő polgári lakosság köréből két naplót ismerünk. 
Az egyik Bogma István történészé, aki 1848. október 10. - 1849. augusztus 10. 
között vezette naplóját. 1849. június 18-ig Temesvár Józsefváros nevű külvárosá-
ban lakott, majd megunva az ostromlók és ostromlottak ágyúpárbaját, átköltözött 
Szabadfal vára (Freidorf).8 A várban élte át az ostromot Lapónyi Alajos, a kegyes 
tanító rendiek temesvári társházának főnöke és gimnáziumának igazgatója. 
Lapónyi naplójegyzetei 1849. január 10-én kezdődnek, s június 30-ig tartanak. Ezt 
követően kolerás megbetegedése miatt nem tudta folytatni naplóját, s július 17-én 
meghalt.9 

Az ostromlók naplói közül egyelőre egyetlen egyet sem ismerünk. Valószínűleg 
naplójegyzetei alapján írta meg visszaemlékezéseit a neves családtörténész, Nagy 
Iván, aki a 49. honvédzászlóalj Aradra, majd Temesvárra vezényelt egy századában 
szolgált. A századot július elején az aradi cs. kir. várőrség kíséreteként Szegeden 
át a Dunántúlra irányították, s többé nem csatlakozott az ostromsereghez.10 Az 

die tapfere Vertheidigung der Festung im Jahre 1849. Temesvár, |1853. | (a továbbiakban 
Rückblicke). 

7 Blazekovic, Kari von: Chronik des k. k. 31. Linien-Inl'anterie-Regimentes, gegenwártig 
GroBherzog Friedrich Wilhelm von Mecklenburg-Strelitz. Wien, 1867.; Hoffmann von Don-
nersberg, August: Geschichte des k. u. k. Infanterie-Regimentes Nr. 61. 1798-1892. Wien, 
1892.; Schwarzenberg Uhlanen. (K. k. Uhlanen Regiment Nr. 2.) 1790-1887. TarnówWien, 
1887. (a továbbiakban Schwarzenberg Uhlanen); Geschichte des k. k. achten Uhlanen-Regi-
mentes Erzherzog Ferdinánd Maximilian von seiner Errichtung 1718 bis August 1860. Wien, 
1860. (1848 -49-ben 3. könnyűlovas ezred); Formanek, Jaromir. Geschichte des k. k. Inían-
terie-Regiments Nr. 41. derzeit Joset Freiherr Vecscy de Vecse et Böröllyő-Iságta k. k. Feld-
marschall-Lieutenant. II. Band. Czernowitz, 1887. 

8 Bogma István naplójegyzetei Temesvár 1849. évi ostromáról. Közli dr. Berkeszi István. In: 
Történelmi és Régészeti Értesítő. A Dél-Magyarországi Történelmi és Régészeti Múzeum Tár-
sulat Közleményei. 1904. 

9 Lapónyi Alajos'. Temesvár város történetéhez. Naplójegyzetek 1849-iki január 24-tól egész 
1849-iki június 30-ig. Közli Pteilfer Antal. In: Történelmi és Régészeti Értesítő. A Dél-
Magyarországi Történelmi és Régészeti Múzeum Társulat Közleményei. 1888. (Átvétel a Te-
mesvári R. Kath. Főgymnasium Értesítőjéből, 1887 1888. Megjelent még Pfeijfer Antal: A 
temesvári r. kath. íőgymnasium története. Temesvár, 1890.) 

10 Nagy Iván naplója. I. köt. 1825-1848 [1849|. Palóc Múzeum, Balassagyarmat. Helytörténeti 
Gyűjtemény (a továbbiakban Nagy /.) — A napiót tudomásunk szerint hárman hasznosították: 
Bona Gábor Kossuth Lajos kapitányai. Bp., 1988. (a továbbiakban Bona, 1988.), Kovács 
Anna: Nagy Iván (1824-1898). In: Reformgondolkodás Magyarországon a XIX. században. 



emlékiratok közül legfontosabb Potemkin (később Egervári) Ödöné, a 14. (Lehel) 
huszárezred hadnagyáé." Székely Elek százados, Bem testőrszázadának parancs-
noka az 1849. május 12-i freidorfi ütközetről írta meg visszaemlékezését.12 Az 
1880-as években írta meg visszaemlékezését Kováts István, aki az ostromtüzér-
ségnél szolgált tűzmesterként.13 1887-ben írta meg visszaemlékezését Major István 
tüzér hadnagy, aki 1849. június elejétől vett részt a vár bombázásában.14 A vár 
ostromának utolsó napjairól, az augusztus 9-i temesvári csatáról és az V. hadtest 
felbomlásáról számol be Végh Bertalan alezredesnek, a hadtest segédtisztjének 
visszaemlékezése, s egy másik, névtelen memoáríró.15 A magas rangú tisztek több-
ségétől csak haditörvényszéki vallomásokat ismerünk, amelyekben, érthető mó-
don, igyekeztek minél rövidebben foglalkozni az ostrom történetével.16 

Az itt közölt napló írója a várban élte át az ostromot, egészen 1849. július 2-ig. 
Ezen a napon kb. 800-1000 polgári lakos hagyta el a várat. Elképzelhető, hogy a 
napló írója is közöttük volt, s naplójegyzetei ezért szakadtak meg. A naplóíró nem 
különösebben azonosult sem az ostromlókkal, sem a védőkkel. Mindvégig ma-
gyarokról és császáriakról vagy osztrákokról beszél. Naplójegyzetei kiegészítik 
Lapónyi és Bogma tudósításait, s szűkszavúságuk ellenére is jól mutatják a polgári 
lakosság szenvedéseit. 

Az ostromlók között szolgáló honvédtiszt visszaemlékezése a temesvári ostrom 
krónikásának, Potemkin Ödönnek a gyűjteményében maradt fenn. A véletlen foly-
tán elbeszélése éppen akkor kezdődik, amikor a várbeli polgár naplója véget ér. A 
szerző — mint ez az elbeszéléséből és a hozzá csatolt térképmellékletből kiderül 

Szerk.: Szvircsek Ferenc. Salgótarján, 1989. (Museumi Értekező V.), Siittő Szilárd: A 49, 
honvédzászlóalj története, (szakdolgozat, ELTE BTK, 1988.) 

11 Potemkin Ödön: Az 1849 ik évi magyar hadsereg feloszlásának okai az aradi s temesvári 
táborozással. Pest, 1867. 

12 Székely Elek: A temesvári csata. In: Vuhot Imre-Gánóczy Flóris: |Honvédek könyve. | Törté-
nelmi Adattár az 1848-ki és 1849-ki magyar hadjáratból. Pest, 1861. III. köt. 57-63. p. 

13 Kováts István: Egy szegény pór fiú önéletrajza. S. a. r. Bálint Sándor. Az előszót írta Zombori 
István. Bp., 1981. 

14 Major István: Honvédélményeim. - - negyvennyolcas tüzérhadnagy emlékezései. S. a. r. Szőcs 
Sebestyén. Bp., 1973. 

15 Végh Bertalan: A temesvári csatától a nagyváradi fegyverletételig. In: 1848 49. Történelmi 
Lapok. Szerk.: Kuszkó István. 1892. 233 234., 245 246. p.; Fegyverletétel Borosjenőn. In: 
Korányi Viktor: Honvédek naplójegyzetei. 2., jav. kiad. Pest, 1861. 197-202. p. 

16 így Vécsey Károly tábornok, az ostrom vezetője is. Vallomását ld.: Az aradi vértanúk. Szerk.: 
Katona Tamás, (a továbbiakban Az aradi vértanúk) II. köt. Bp., 1979. 112-118. p. 



— az 58. honvédzászlóaljnál szolgált, tiszti rangban.17 Az elbeszélés alapján a fő-
hadnagyi vagy hadnagyi rang tűnik a legvalószínűbbnek. Mivel századának száma 
sem a harcrendekből, sem a szövegből nem derül ki, nevét csak találgathatjuk. A 
fennmaradt tiszti névsor és Potemkin emlékirata alapján több lehetséges jelöltünk 
is lehet. Mivel a július 4-i kitörés visszaverésében az 58. zászlóalj Montskó Ferenc 
százados vezette két (3. és 4.) százada vett részt, hősünk ezek valamelyikében szol-
gálhatott.18 Tudjuk, hogy a 3. század századosa, Roediger Alajos ekkor az V. had-
test mérnökkarában szolgált.19 A század egyik közvitézének neve előfordul az 
Aradnál hátramaradt zároló erők parancsnokának, Boros Ignác alezredesnek a 
június 6-i napiparancsában.20 Ezek alapján biztosra vehetjük, hogy az emlékirat 
szerzőjét az 58. zászlóalj 3. századának tisztjei között kereshetjük. A tisztikar 1849. 
június 26-i névsora szerint Mohr Gusztáv főhadnagy (később százados), Uhrinyi 
László és Szakái Béla hadnagyok jöhetnek szóba. Gustaw Mohr 1821-ben, 
Czortkowban született. 1839-től Magyarországon élt, illetve egy magyar gyalog-
ezredben szolgált. 1867-68-ban a Tolna megyei honvédegylet tagja volt, s Tolnán 
élt.21 Uhrinyiról tudjuk, hogy az 1849. július 4-i kitörés visszaverésében kitüntette 
magát, s ezért meg is kapta a Magyar Katonai Érdemrend III. osztályát. 1867-68-
ban a Békés megyei honvédegylet tagja volt, igazolt főhadnagyként. Elképzelhető, 
hogy azonos azzal az Uhrinyi Lászlóval, aki 1850-ben Békéscsabán élt.22 Szakálról 
Bona Gábor hadtörténész szívességéből jutottunk életrajzi adatokhoz. Ezek szerint 
Szakái 1829-ben született Kőröstarcsán, mérnöki végzettséggel rendelkezett. 1848 
őszén előbb a békési lovas nemzetőrségnél szolgált, majd önkéntesként állt be az 
58. honvédzászlóaljba, ahol őrmesterként kezdte pályafutását. Borosjenőnél tette 

17 Az V. hadtest 1849. június 2-i harcrendje szerint ez volt az a zászlóalj, amelynek öt százada 
Temesvár alatt, egy pedig Újaradon szolgált. HL 1848^19. 31/129. és 31/62 1/2. 

18 Potemkin Ö.: i. m. 77. p. Erre mutat, hogy a Vécsey Károly által július 7-cn kitüntetésre 
felterjesztett tisztek között az 58. zászlóaljból e két század tisztjei, Moncskó (Montskó) Ferenc 
százados és Uringer (helyesen Uhrinyi) László hadnagy szerepel. Kossuth Lajos összes 
munkái. XV. kötet. Kossuth Lajos kormányzóelnöki iratai. Sajtó alá rendezte Barta István. 
Bp., 1955. 732. p. 

19 Bona, 1988. 507. p. 

20 Magyar Országos Levéltár (= MOL) II 147 Az 1848-1849. évi minisztériumok levéltára. 
Vegyes iratok. 10. doboz. A temesvári (helyesen: aradi) ostromsereg parancskönyve. 

21 Bona, 1988. 507. p. 

22 Mikár Zsigmond: Honvéd Schematismus, vagy is: az 1848/9 ki honvédseregből 1868-ban még 
életben volt főtiszteknek névkönyve. Pest, 1869. 16. p., Oláh György: Békésvármegye 1848 
1849. Gyula, 1892. II. köt. 445. p. 



le a fegyvert. Ezután besorozták, s 1852. június 30-ig a es. kir. hadseregben szolgált; 
ekkor jelentős megváltási díj fejében hazaengedték. 1909-ben halt meg Kőrös-
tarcsán. Mivel az emlékirat szerzője nem szól sem arról, hogy századparancsnok 
lett volna, sem arról, hogy kitüntette volna magát; valószínűsíthető, hogy Szakái 
Béla a szerző. 

A német nyelvű naplót a szerző sajátos ortográfiájának megtartásával, a magyar 
nyelvű visszaemlékezést a jelenlegi helyesírási és központozási szabályoknak meg-
felelően, de az egyéni nyelvhasználatra jellemző hangzásalakok megtartásával kö-
zöljük. 

Anmerkungen und Skizzen seit dem Belagerungs-Zustand 
von Temesvár im Jahre 1849 

April 25. Einzug des General Bem mit einer Truppén Abtheilung in die Joseph-
stadt. 

26. Placat in der Festung wegen SchlieBung der Thöre.23 

27. Placat strenge MaBregeln, auferlegte Strafen für Verrath nach Kriegsge-
. 24 

setzen. 
May 1. Heute fielen die ersten KannonenschülJe von den Wállen der Festung 

gegen die Josephstadt. 
Das Láger der kaiserlichen Truppén beginnt in der Vorstadt Fabrique25. Das 

schwerc Geshütz der Festungs Truppén so wie die Vorposten stehen beim Kan-
tonier. Hauptquartier des General Bem in Freidorf. 

10/11. Die Schlacht bei Freidorf,26 Brand der Heimischen Windmühle, Zer-
störung der Brücke auf der Béga. 

23 Közli Hirschfeld, K.. i. m. 18. p. 

24 Közli Hirschfeld, K.. i. m. 18. p. 

25 Magyarul Gyárváros. 

26 A treidoríi ütközet a többi forrás egyöntetű tanúsága szerint nem május 10-11-én, hanem 
12-én hajnalban és délelőtt zajlott le. A cs. kir. helyőrség Christian zu Leiningen-Westerburg 
vezérőrnagy vezette dandára a 41. (Sivkovich) gyalogezred 1-2. zászlóaljával (1200 fő), a 
16. (Zanini) gyalogezred három századával (2(X) fő), a 13. (román-bánsági) határőr gyalog-
ezred két századával (3(X) fő), a 3. (Ferdinánd Miksa) könnyűlovas ezred különítményével 
(20 fő), a 2. (Schwarzenberg) dzsidásezred hat századával (6(X) fő), 16 löveggel és 3 rakétával 
rajtaütött a magyar ostromseregen. A Pereezi Mihály alezredes vezette, 12 század gyalogosból, 
négy század huszárból és 12 lövegből álló dandár négy óra hosszat tartó harc után visszavonult. 
A magyar visszavonulást a lovasság és az ún. elite-század bevetése tette lehetővé. A kitörés 



14. Manöver, und Schießen aus der Festung gegen die Mihala,27 bei welcher 
Gelegenheit auch mein Garten nächst der Mehala vorsäzlich mit Auftrag durch dem 
k. k. Feldwebl Nicolits angezünden, und abgebrannt ist, gleichzeitig das Eindringen 
der ungarischen Truppen, in die Vorstadt Fabrique Nachmittag 4 Uhr. Der gänz-
liche Rückzug in die Festung mußte von k. k. Militair geschehen.28 

17. Abends und in der Nacht darauf erfolgte der Brand von Holzstadt,29 und 
Bretter Magazin,30 unter starker schauerlicher Plänklerey. 

18. Um 4 Uhr früh wurde die Festung zuerst von der ungarischen Macht 
beschoßen, es wurden einige Häuser insbesonders aber das Gewölb des Herrn Mo-
ran merkwürdig beschädigt, und zwar mit Granaten. Die Kanonade dauerte unter 
lebhafter Beantwortung von den Festungswellen beiläufig eine Stunde. 

19/21. Barikardirung der Gewölbthüren, und Fenster, Furcht und Besorgniß tritt 
ein. 

22. Wiederholte Beschießung der Festung mit Kugeln, und Haubitzen 1/2 4 Uhr 
früh, welche bis nahe 7 Uhr dauert, es wurden mehrere Häuser beschädigt, beson-
ders merkwürdig, und bezeichnenswerth ist der Schaden in den Zimmern im 1-te 
Stock des Herrn Schneidermeisters Moran, welches Haus neuerdings zwei Kugeln 
durch die Fenster erhielt. Die Erwiderung von den Festungs Wällen geschah erst 
nach dem 7-t Schüße. 

23/25. Die Baricardirung der Gewölbthüren, und Fenster mittelst Bauholz, Pfos-
ten, Klafterholz, Säcken mit Frucht oder Erde wird eifrigst fortgesetzt. Die Gewöl-
ber sind nur halb offen. Allgemeine Bestürzung, Furcht, Geschäftslosigkeit, das 
Ausziehen vieler Familien besonders aus den oberen Stockwerken in die Casamat-
ten, das nächtliche Plänkeln ist fortwährend stark. 

sikere és a magyar csapatok rendeződése után a cs. kir. csapatok visszavonultak a várba. A 
magyar veszteség legalább 1(X) tő volt (a cs. kir. csapatok 3(X) halottra és sok sebesültre 
becsülték), a cs. kir. csapatok 14 halottat, 37 sebesültet, 19 halott és 31 sebesült lovat veszítet-
tek. Potemkin Ö.: i. m. 57-59. p., Rückblicke, 27-31. p., Székely E.\ i. m. 57-63. p. 

27 Azaz Mehala, a vártól északnyugatra fekvő külváros. 

28 A Mehala elleni kitörésben a 61. (Rukavina) gyalogezred három, a 13. (román-bánsági) határőr 
gyalogezred két százada, fél század dzsidás, hat löveg és KX) műszaki katona vett részt. Céljuk 
a mehalai magyar ágyúállások kiépítésének megakadályozása volt. A cs. kir. csapatok fel 
gyújtották Stefanovics, Módos, Feldinger és egy özvegyasszony majorját. Bogma I.: i. m. 
75. p., Lapónyi A.: i. m. 183. p., Rückblicke, 31-33. p. A cs. kir. veszteség 20 halott, 8 
sebesült, 1 fogoly és 1 sebesült ló, a magyar veszteség 3 halott és 6 sebesült volt. 

29 Azaz a faraktárak. Ezek a Bel és a Józsefváros között, a Béga balpartján voltak találhatók. 

30 A kamarai faraktár a Gyárváros elején volt. 



26. Trübes Wetter, Versiegelungen mehrerer Wohnungen in 2-te Stock mit den 
Aussichten in die Ferne. Abends wurde ein großes Feuer gegen Lugos wahrgenom-
men. 

28. Nachmittag starke Kanonade von den Wällen der Festung. 
31. Auswanderungs Versuche von Proletariat aus der Festung bei 500 Per-

31 

sonen. 
Juny 1. Die Abtragung des Thurmes der Piaristen wird vorgenommen,32 

Rückzug der Ausgewanderten in die Festung. Nachmittags 3 Uhr versuchsweise 
sind mehrere Pferde gestochen und eingepöckelt worden. 

3. Vom 10 Uhr Abends bis 4 Uhr früh wurde von der Wall in die Fabrique mit 
Granaten geschoßen und zwar jede Viertl Stunde, es sind jedoch von den Ungarn 
keine Schüße erwiedert worden. 

5. Einzehlne Schüße fielen bei Tags aus der Festung, Abends darauf starkes 
Plänkle der ungarischen Vorposten. 

6. Vormittag wurde ein großer Rauch nächst den Jagdwald sichtbar, der Zweck 
des Brandes ist nicht bekannt.33 

8. Nachmittag 6 Uhr wurde ein Ausfall von den Uhlanen versucht, worauf ein 
beiderseitiges heftiges Geplänkl entstand, dann wurde von den Wällen kanonirt, 
während von Seiten der Ungarn auch mehrere 3 u[nd] 6 U-der Kugeln in die Stadt 
herein fielen.34 

31 A várat elhagyni szándékozókat a magyarok nem engedték át, mivel bentmarasztásukkal is 
csökkenteni szándékoztak a várban lévő élelmiszer mennyiségét. A kivándorlókat csak másnap 
hajnalban engedték vissza a várba, azzal a feltétellel, hogy a fegyverfogásra alkalmasok a 
háború idejére szolgálatot vállalnak. Őket a 61. (Rukavina) gyalogezredbe sorozták be, a 
cselédek visszatértek gazdáikhoz, a többieket az erődítési munkáknál alkalmazták. A Rück-
blicke 4(X)-ra, Bogma /.: i. m. 185. p. 3(X)-ra teszi a várat elhagyni szándékozók számát. 

32 Ti. eltávolították a toronytető farészeit. 

33 Vécseynek a Vadászerdőben lévő táborát gallyakból font sátrak alkották. Ezen a napon — 
állítólag a sátorban történt főzés következtében — az egyik ilyen sátor kigyulladt, s a tűz a 
többire is átterjedt. Bogma /.: i. m. 79. p. A tábor leégéséről szóbeszéd alapján számol be 
Serguel Nepomuk János aradi polgár is. In: Hermáim Róbert: „Ez volt az év! Csudáknak 
éve!" 1848—49-es dokumentumok kiállítása az Eötvös József Gimnáziumban. Az 1848-1849. 
évi forradalom és szabadságharc dokumentumai Dobák Géza gyűjteményéből. Bp., 1994. 
57. p. 

34 A 2. (Schwarzenberg) dzsidásezred fél százada és egy fél század gyalogos a Bécsi-kapun át 
kitört, hogy a magyarokat a Mehalában, a gyarmati út és az ún. Praesidens-kert (a görögkeleti 
püspök kertje) mögötti erőik felfejlődésére és megmutatására késztesse. A cs. kir. csapatok 
egy sebesültet veszítettek. Rückblicke, 43 44. p., luipónyi A.\ i. m. 187. p. 



9. Es wurden Nachmittag mehrere Bomben in die Josephstadt, wie zu hören 
gegen die Bürger Wiesen, und auf das Carl Sprungische Haus geschoßen. 

NB. am 10. Ist mein liebes Weib, welche seit 8 Wochen an heftigen Magen 
Krämpfe, welche mehr aus Schrecken und Angst sich täglich vermehrten, und dem 
Zustand verschlimmerten mit allen Sterb Sakramenten ersehen worden — und 
zugleich sowohl in der katolischen als ewangelischen Kirche für sie gebethet wor-
den — und so ist sie zu meinem Frost und besondere Freuden heute als dem 11-t 
um vieles besser geworden und die Herrn Doctors geben wieder gute Hoffnung auf 
baldige Besserung. 

11. Um 1/2 Uhr Vormittag began eine heftige Kanonade von den Festungs 
Wällen, welche mit lebhaften Bombardement von der ungarischen Heeresmacht 
ununterbrochen bis 13 Abends 9 Uhr beantwortet wurde. Dies unterbrach ein Re-
gen welcher 1/2 Stunde dauerte, darauf wurde das Bombardement fortgesetzt wie 
früher Tag und Nacht, und es hat bis 15-te 7 Uhr Früh gedauert wie man behauptet, 
soll eine Kanonenkugel oder Bommer [Bomber] von dem Wall in die ungarische 
Batterie, oder vielmehr in einen Bombenhaufen gekommen seyn, worauf ein Ex-
plosion geschah, als wären beiläufig 8 oder 10 Bommen [Bomben] nach Art eines 
Piatonfeuers [Pelotonfeuers] zerplatzt, hierauf erfolgte eine Pause bis 12 Uhr Mit-
tag, dann began verneutes das Bombardiren Tag und Nacht.35 

15. In der Nacht wurde von einer großen Anzahl der ungarischen Vorposten 
unter starken Lärm stark geplänkelt, und es mußten wie zu hören war, die öster-
reichischen Vorposten sich in die Festung zurückziehen, bombardirt wurde bis 16-t 
12 Uhr Vormittag.36 

16. Vor 12 Uhr Mittag wurde ein Parlamenter von der ungarischen Macht her-
eingesendet, die Depesche ist ihm vor dem Thore abgenommen worden, deren 
Inhalt vielfach ezählt wurde.37 Es entstand hierauf eine Pause bis 12 Uhr Nachts, 
dann wurde von den Festungs Wällen mit Mörser, Bommen [Bomben], und 
Granaten in die Josephstadt und Mihala bis 1/2 3 Uhr lebhaft geschoßen, die 
Beantwortung von den Ungarn geschah in gleichen Maß. 

35 Lapónyi A.: i. m. 190. p. szerint „egy várbeli bomba a magyarok golyós szekerei közé esett 
és ez gyújtott, ezután jött a sortüzelés." A Rückblicke, 48. p. szerint a Dokoupil ágyús által 
kilőtt bomba az Újvilág külvárosban egy ellenséges üteg mellett robbantott fel 6 0 - 9 0 bombát. 

36 A rohamban két század vett részt, s felgyújtották a józsefvárosi fahidat. A magyarok hat 
sebesültet veszítettek; egy Ritter nevű tüzér (a Rückblicke, 49. p. szerint egy, a német légióban 
szolgáló porosz származású honvédtiszt) fogságba esett. Bogma I.: i. m. 80. p. 

37 A várőrség nem volt hajlandó átvenni a követ által hozott felszólítást, mondván, hogy csak 
szóbeli érintkezésre hajlandó. Rückblicke, 49. p. 



1 7 . 1 / 2 3 Uhr Früh Pause bis Nachmittag 4 Uhr worauf ein gegenseitiges 
Beschießen, mit Kugeln und Bommen bis 1/2 8 Uhr Abends erfolgt ist. 

18. Nachmittag 6 Uhr wurde ein Ausfall von der Festung vermacht, es mußten 
aber die kleinen Abtheilung von Truppen sich zurückziehen, was eine lebhafte 
Kanonade veranlaßte, in die Festung fielen auch mehrere Bommen [Bomben], der 
Ausfall geschah auf die Vermuthung die ungarische Macht sey abgezogen.38 

20/21. Nachmittag 3 Uhr fielen beiläufig 6 Kannonenschüße von der ungari-
schen Armee, welche ist nach dem 6-t Schuße beantwortet wurde, hierauf erfolgten 
Kanonenschüße in die Festung bis 1/2 6 Uhr abends. 

21. Nachmittags 4 Uhr wurde mit kleinen Geschütz von den Wällen geschoßen, 
damit das Gras auf der Glasie39 abgemähnt werden könne.40 

23. Gegensitige Näkereyen41 und Schimpf der Vorposten hat ein Bombardement 
hervorgebracht, welches bis nach 3 Uhr früh den 24-t gedauert hat, es wurden von 
den Festungs Wällen Bommen [Bomben] in die Fabrique, und Mihala geworfen, 
dagegen fielen auch viele in die Festung und es sind erneuert mehrere Häuser be-
deutend beschädigt worden, auch wurde gegenseitig mit volle Kugeln geschoßen. 

24. Nachmittag 6 Uhr geschah auf den Wall ober dem Siebenbürger Thor ein 
durch Unvorsichtigkeit eines Feuerwerkers ein Unglück, es sind nemlich [!] zwey 
Bommen [Bomben] losgegangen, welche zwey Kanonier getödtet, und drey andere 
verwundet haben. 

27, 28/29. Es geschehen in diesen Tägen von Festungswerken viele Kanonen-
schüße. 

30. Nachmittag 4 Uhr kam ein Parlamenter43 von den ungarischen Heere, dessen 
Depesche lautete, daß alle wehrlosen Einwohner der Festung binnen 24 Stunden 

38 A kitörésben a 2. (Schwarzenberg) dzsidásezred kb. 100 katonája vett részt. Egyiküket lelőtték, 
lovát elfogták. A dzsidások egy honvédet ejtettek foglyul, aki azt vallotta, hogy az oroszok 
betörtek Erdélybe, s Arad még a cs. kir. csapatok kezén van. Rückblicke, 50. p., Bogma /.: 
i. m. 81. p. 

39 Glacis, azaz vársikam, várlejtő: á vár vagy erőd előtti nyílt tér. 

40 Ti. a várban lévő lovak számára szükséges takarmány biztosítása céljából. 

41 Neckereien 

42 Erről az esetről a Rückblicke hallgat. Lapónyi A.: i. m. 191. p. szerint „a tüzérek rakétákat 
készítettek; ezek gondatlanságból meggyulladtak, s így többen súlyosan megsérültek". 

43 A Rückblicke, 55. p. a parlamenter érkezését június 29-re teszi. A parlamenter Potemkin 
Ödön, a 14. (Lehel) huszárezred hadnagya volt (1823-1895). Később akadémiai tisztviselő, 
majd könyvtártiszt lett. Küldetését részletesen leírja hivatkozott emlékiratában, 67-73. p. 



frey abziehen und auswander dürfen, was von Seite des k. k. österreichischen 
Kriegsrathe genehmigt wurde. Die Auswanderung geschah am 2. July.44 

Magyar Országos Levéltár, R 31 Mohács utáni gyűjtemény. Emlékezések, 
naplók. No. 1035. 

Visszaemlékezés Temesvárra. Jegyzetek az 1849-ik évi hadjáratból 
(Egy honvédtiszttől) 

Az V-ik hadtest gróf Vécsey tábornok45 vezénylete alatt Arad környékén táboro-
zott, részint az aradi vár körültáborlásával, részint a Maros-vonal őrzésével foglal-
kozva, midőn ápril hó végén Bem altábornagy Erdélyből a Vaskapu-szoroson át a 
Bánságba nyomulván, a Lúgosról előle visszavonuló császári haderőt a temesvári 
várba szorította. — Ezen hadmívelet következtében gróf Vécsey tábornok két hon-
védzászlóaljat46 az aradi vár cernírozására" hátrahagyván, mintegy 5000 emberrel 
Aradról szinte Temesvár alá nyomult, s május 14-én Gyárvárost rohammal beve-
vén, Temesvár körültáborlását48 megkezdte,49 felváltván Bem erdélyi hadait, me-
lyek az e tájban Orsovánál Oláhországból50 betört császári sereg visszanyomására 
az Al-Dunáig siettek.51 Zászlóaljunk egyik százada, melyhez én is beosztva valék, 
szolgálattétel végett Ujaradra visszamaradván, csak június 9-én, midőn az aradi 

44 A Rückblicke, 56. p. az újabb kivándorlást július l-re teszi, s a távozók számát 8(X) főre 
becsüli. Bogma /.: i. m. 82. p. július 2-át ír, s 1000 távozóról szól. Potemkin Ö.: i. m. 73. p. 
szerint 4-5000 fő hagyta el a várat. 

45 Vécsey Károly, gróf (1807-1849), cs. kir. őrnagy a 2. (Hannover) huszárezredben, honvéd 
vezérőrnagy, ekkor az V. hadtest (arad-temesvári ostromsereg) parancsnoka, az aradi vértanúk 
egyike. Életrajzát ld. Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban. 2., bőv. 
kiadás. Bp., 1987. 330. p. (a továbbiakban Bona, 1987.), Az aradi vértanúk, I. köt. 37. p. 

46 Arad alatt valamivel nagyobb erők maradtak. A hadtest 1849. május 16-i létszámkimutatása 
szerint az 58. honvédzászlóalj hat, a 36. három, az 59. egy, a 68. két, a csanádi önkéntesek 
egy százada, a 4. (Sándor) huszárezred és a békési önkéntesek egy-egy százada és 34 löveg. 
HL 1848-49. 28/172. 

47 ostromzár alatt tartására 

48 ostromát (a német Belagerung szó magyarítása) 

49 A Gyárvárost a 29. honvédzászlóalj foglalta el. Potemkin Ö.: i. m. 61. p. 

50 Havasalföldről 

51 Ez a volt erdélyi cs. kir. hadtest volt, amelyet ekkor már Ignaz Malkowski altábornagy vezetett. 
Bem rövid időn belül kiűzte az országból. 



várőrséggel a vár átadása iránti alkudozások végett fegyverszünet köttetett, indul-
tunk el Újaradról Temesvár alá, csatlakozandók zászlóaljunk többi századaihoz, 
melyek néhány hét óta már Temesvár alatt táboroztak. 

A vadászerdei főhadiszállásra érve, vidám zene kísérete mellett léptetett el szá-
zadunk a tábornok előtt, s rövid pihenés után ágyúfedezetre mentünk egy, a Gyár-
város közelében felállított ágyútelephez;2 Előttünk emelkedett az erősség terjedel-
mes sáncaival s tömör falaival, melyek fölött a belváros tornyai s lakházak fedelei 
tűntek elő. A vár bástyáiról öblös ágyúk tekintettek alá, koronként megdördülve, s 
egy-egy elsivító golyóval üdvözölve előőrseinket. 

Az elmúlt századokban sok vihar zúgott el Temesvár falai felett; mint főhelye 
s hadászatilag is legfontosabb pontja a temesi bánságnak, hajdan sok ostromot 
kiállott. 1514-ben Dózsa György keresztes hadai siker nélkül ostromolták, s falai 
alatt verettek szét az Erdélyből érkező Zápolya" seregei által. — 1552-ben a tö-
rökök fogták ostrom alá s Losonczy István54 hős védelme után elfoglalták, s több 
mint másfél századon át birtokukban meg is tartották; — tétetett ugyan többszöri 
kísérlet a vár visszafoglalására, azonban sem 1597-b[en] Jósika István55 által erdé-
lyi hadakkal megkísérlett ostrom, sem egy századdal később 1696-ban a császáriak 
által megkezdett köi ültáborlás sikerre nem vezettek, s török birtok maradt Temes-
vár egész 1716-ik évig, midőn Savoy Eugén herceg56 által kapituláció útján vissza-
foglaltatott. 

Az erősség jelen alakjában a törökök kiköltözése után a múlt században emel-
tetett, s az újabbkori várerődítési rendszer szabályai szerint építve, egyike Magyar-
ország jelentékenyebb erősségeinek. A terjedelmes várművek, melyek a belvárost 
körítik, a Béga folyó jobb partján emelkednek, széles tér által választva el a külvá-
rosoktól, melyek közül a Fabrique a vár keleti, a Józsefváros és Mehala a vár dél-
nyugoti oldalán terülnek, míg éjszak felől a terjedelmes Vadászerdő nyúlik el, zöl-

52 Ez egy kombinált üteg volt, amely egy tizenkétfontos lövegből, két hosszú és két rövid hat-
fontos tarackból és egy csajkás lövegből (háromfontos) állt. HL 1848-19. 29/385., 30/524., 
31/129. 

53 Szapolyai János (1487-1540), erdélyi vajda, 1526-től I. János néven magyar király. 

54 Losonczy István (7-1552), Temesvár kapitánya, 1551-ben visszaveri a török ostromot, 1552-
ben a vár bevétele után az ostromlók kivégzik. 

55 Jósika István (7-1598), erdélyi kancellár. 1597 október-decemberében hét hétig sikertelenül 
ostromolta Temesvárt. Jósika Istvánról leszármazottja, Jósika Miklós regényt írt. 

56 Savoyai Eugén (Eugenius von Savoy), herceg (1663-1736), osztrák hadvezér, a törökellenes 
felszabadító háborúk egyik vezére. 



dellő kertekkel övedzve, melyekből csinos pavilonok s ízletes57 nyári lakok tűnnek 
elő. 

A császári várőrséget b[áró] Rukavina altábornagy58 vezérlete alatt 6 gyalog 
zászlóalj (2 Sivkovich,59 2 Rukavina,60 1 Leiningen,61 1 oláh határőr ezredbeli62), s 
6 század Schwarzenberg-ezredbeli dzsidás,63 összesen mintegy 7000 ember64 ké-
pezte, s a vár védelmi tekintetben tökéletesen fölszerelve, hosszas ellenállásra volt 
képesítve a csekély számú megszálló sereg ellenében. 

A magyar ostromsereg gróf Vécsey tábornok vezénylete alatt a 29., 36., 38., 58., 
59. és 93-ik honvédzászlóaljakból,65 4 század Lehel-,66 1 század 7-ik ezredbeli hu-
szárból67, összesen mintegy 8000 emberből állott 40 ágyúval,68 melyek között ost-

57 ízléses 

58 Rukavina von Widovgrad, Georg, báró (1777-1849), cs. kir. altábornagy, Temesvár parancs-
noka, táborszemagyként hal meg. 

59 A 41. (Sivkovich) gyalogezred 1. és 2. zászlóalja. A 3. zászlóalj Erdélyben szolgált. 

60 A 61. (Rukavina) gyalogezred 3. zászlóalja mellé 1849. április 23-án a tartalék osztályból 
(19-20. század) és 400, a háború idejére besorozott határőrből megszervezték a 4. zászlóaljat 
is. Hoffmann von Donnersberg, A.: i. m. 196. p. Az ezred 1. és 2. zászlóalja Eszak-Itáliában 
állomásozott. 

61 A 31. (Leiningen) gyalogezred 2. zászlóalja. Az 1. zászlóalj Galíciában szolgált, a 3. Erdély-
ben. 1848 októberében Aradon átvonulva, Christian zu Leiningen-Westerburg vezérőrnagy a 
2. zászlóalj egy századát a várba vezényelte. BlaZekovic, K.: i. m. 462. p. 

62 Ez az ezred 3. zászlóalja volt. Formanek, J.: i. m. 391. p. 

63 A nyolc századból álló ezred ezredesi, alezredesi és 2. őrnagyi osztálya. Az 1. őrnagyi osztály 
a Kuzman Todorovió, majd Jellaőió vezette déli osztrák-szerb hadtestben, egy fél századnyi 
különítménye Aradon szolgált. Schwarzenberg Uhlanen, 246., 251-252. p. 

64 A várőrséghez tartozott még a 16. (Zanini) gyalogezred négy gyenge százada, egy század 
szerezsán, a 3. (Ferdinánd Miksa) könnyűlovas ezred egy osztaga, ezenkívül a helyőrségi 
tüzérség, a 2. és 5. tüzérezredek részlegei és egy röppentyűs osztag. A várőrség létszáma 
7500 gyalogosból, 1071 lovasból, 251 tüzérből, a tisztikarral és egyéb csapatokkal együtt 
összesen 8851 főből állt (ezek fele újonc volt). Rückblicke, 21. p. 

65 1849. július 3-ig itt szolgált még a 49. honvédzászlóalj 2. százada, július elejétől augusztus 
5-ig a 58. honvédzászlóalj egy százada, július 15. — augusztus 5. között a 68. honvédzászlóalj 
3-6 . százada is. Nagy I. dátum szerint (továbbiakban d. sz.), HL 1848-49. 36/414/30-31., 
37/358., 41/137., 41/169., 42/15. 

66 A 14. (Lehel) huszárezredből július 3-ig öt század szolgált az V. hadtestben; ekkor a 3. 
századot Szabadkára rendelték. HL 1848-49. 36/204. 

67 A 7. (Reuss-Köstritz) huszárezred 1848—19-ben az itáliai hadszíntéren szolgált. Itthoni 
felállítását 1848 decemberében kezdte meg Paulovits Imre őrnagy. Az V. hadtesthez az 1. 



romlövegek csak csekély számmal valának. A zászlóaljak a vár körül, a külvárosok 
közelében voltak elhelyezve, fedezve az épülő ostromtelepeket, s megszállva tartva 
a Szabó István ezredes69 vezetése mellett roppant erőfeszítéssel ásott tranchée-kat,70 

melyek a vár délnyugoti oldalán félkörben Mehalától a józsefvárosi majorokig 
terjedtek. A főhadiszállás a Vadászerdőben táborozott, s élénk, hadias képét tünteté 
elő a tábori életnek. Az erdő árnyas fái alatt emelkedtek a táborkar csinos sátrai, 
lobogó zászlókkal ékesítve; egyfelől gerendákból összerótt magas obszervató-
rium71 állott, nyílt kilátást nyújtva az ostromolt vár környékére, másfelől gallyakból 
fonott sátrak hosszú sora terjedt, melyek körül szálas honvédek s fürge huszárok 
sürögtek, fegyvereik tisztogatásával vagy magasan lobogó tüzeknél ebédeik készí-
tésével foglalkozva; esténként pedig, midőn a forró júniusi nap már lenyugvóban 
volt, víg zene szólalt meg a tábor előtti téren, körülállva a katonák festői csopor-
tozatától, kik néha táncnak eredve, meglepő látványt nyújtottak a tábor megtekin-
tésére olykor érkező vidékieknek. 

Az idő gyorsan haladt folytonos előőrsi szolgálat közben, az ostrommunkálatok 
szorgalmasan folytattattak, dacára a várbeliek által többször megújított heves 
ágyúzásoknak. Honvédeink ujjongva fogadták a többnyire magasan elsivító göm-
böket, s olykor egész halmaz ágyúgolyót szedtek össze a közel fekvő kertekben. 

Július 4-én estve zászlóaljunkból két századdal éji tartalékul a józsefvárosi tá-
borból a közel fekvő majorokba vonultunk. Honvédeink fegyvereiket gúlákba 
rakva, letelepedtek a tranchée-kban, a tisztek szivarozva körben ültünk, s beszél-
getve töltöttük el a fűszeres júliusi éjet, melynek csendjét csak a várőrök ,,wer da, 
Patrol vorbey"72 kiáltása szakítá meg koronként. Hajnal felé a Józsefváros felől 

őrnagyi osztályt vezényelték. Ennek egy százada mindvégig Temesvár ostrománál szolgált, a 
másikat Vécsey augusztus 5-én Aradra irányította. Kedves Gyula: A szabadságharc hadserege 
1. A lovasság. Bp., 1992. 59. p„ HL 1848-49. 42/15. 

68 Az ostromsereg június 2-án mindössze 4672 emberből és 34 lövegből állott. (A hadtest teljes 
létszáma 7791 fő és 75 löveg volt.) Július 4-én, Arad feladása után a hadtest összlétszáma 
10 392 fő volt. Július 17-én 54 löveg vett részt a vár lövetésében. Július 31-én és augusztus 
l-jén 9324 fő volt a szolgálatképesek létszáma. Az ostromsereg ekkor 78 tábori és 30 ost-
romlöveggel rendelkezett. HL 1848-49. 31/129., 36/204., 40/200a., 41/145a„ 41/169. 

69 Szabó István (1825-1862), cs. kir. főhadnagy, legmagasabb rangja honvéd ezredes, vezérkari 
főnök az V. hadtestben. Emigrál, életrajzát ld. Bona, 1987. 300. p. 

70 ostromárkokat (fr.) 

71 figyelőállás 



néhány egyes lövés után hirtelen egész sortűz ropogása hallatszék, élénk csatazaj 
által kísérve. Csapatunk gyorsan sorakozott, készen várva a várbeliek által netalán 
felénk is intézendő támadást. Azonban csakhamar tudósíttattunk, miszerint a vár-
beliek a Józsefváros felé kitörve, tranchée-inkba nyomultak, s az ott felállított 
ágyútelepet megrohanva, elfoglalták. Ügetve siettünk a veszélyezett hely felé, s 
odaérve, a reggeli félhomályban megpillantottuk a fehér szíjazatú ellenséget sűrű 
tömegben állva az elfoglalt ágyúk előtt. „Szuronyt szegezz! előre!" hangzott a 
vezényszó; a honvédek gyors támadással vetették magukat az ellen soraira, s a 
heves sortűz dacára, mellyel fogadtattunk, bátran előtörtek. Az elfoglalt ágyúk kö-
zelében heves szuronycsata keletkezett, egyes honvédeink, kevéssé gyakorlottak 
még a szurony használatában, fegyvereiket megfordíták, s hatalmas csapásokat 
osztogattak puskatusáikkal. Az ellenség az elszánt roham által megingatva, s más 
oldalt is megtámadtatva Józsefvárosból érkező csapataink által, a tranchée-kból 
kiveretett, s gyorsan a vár felé visszavonult, üldözve honvédeinktől egész a vár 
sáncai előtt elfolyó, s jelenben vizétől lecsapolt Béga folyó73 medréig. Honvédeink 
egy része az ellenség üldözése közben, nem figyelve a vezényszóra, egész a vár 
közelébe nyomult, midőn az ellenség bevonulása után a vár ágyúi egyszerre meg-
dördültek, heves kartácstüzet szórva reájuk. Visszavezetendő a túlságosan előnyo-
mult kis csapatot, csatárláncba oszlottunk, s így kezdtük meg a veszélyes vissza-
vonulást, a kartácslövések egymást érték, a golyók sivítva csapkodtak körültünk, 
míg végre nagy üggyel-bajjal néhány sebesülttel tranchée-inkát elértük. A két zász-
lóaljjal74 kitört várbeliek vesztesége tetemes volt, 150 halott és fogoly, köztük 4 
tiszt maradt a csatatéren.75 Az ellenség által beszegezett ágyúk és bombamozsarak 
csakhamar helyreállíttattak, s a tüzelés a vár ellen ismét folytattatott. 

Július hó folytán részint a kapituláció által magyar kézre jutott aradi várból, 
részint Budáról számos ostromlövegek érkeztek a táborba, úgyhogy július 14-én 

72 ,,Ki az? Őrjárat, előre!" 

73 Vécsey azért csapoltatta le a Béga folyót, hogy medrében építse ki a vár megközelítését 
lehetővé tevő harmadik párhuzamot. 

74 A kitörésben a 16. (Zanini) gyalogezred fél, a 31. (Leiningen) gyalogezred két, a 41 (Sivko-
vich) gyalogezred hat, és a 13. (román-bánsági) határőrezred két százada vett részt. 

75 A harcot részletesen leírja Potemkin Ö.\ i. m. 77-78. p., Major I.: i. m. 64 67. p., Rückblicke, 
57-61. p. A cs. kir. csapatok 14 halottat, 54 sebesültet és három foglyot veszítettek. A halottak 
között egy, a sebesültek között három, a foglyok között két tiszt volt. A magyarok Bogma /.: 
i. m. 82-83. p. szerint 25 halottat, 38 sebesültet és 5 (a Rückblicke szerint 10) foglyot veszítet-
tek. Bogma szerint kb. 60 román újonc is átszökött a várőrséghez. A kitörést végrehajtó 
csapatok összesen 18 löveget beszögeztek. 



68 lövegből nyittatott meg a tüzelés, s a várból fellobogó tűzoszlopok s a bástyákon 
szétlőtt sánckosarak romjai tanúsíták lövegeink romboló hatását. A várbeliek szá-
mos ágyúkból viszonozták a tüzelést, s a sűrű füstfellegtől borított vár olykor eltűnt 
szemeink elől, csak a bástyafokokról dörgő ágyú jelölé annak hollétét. Éjjelenként 
fölséges látványt nyújtottak a légben cikázó bombák, amint tüzes ívet képezve 
suhogtak el a magasban, s tompa dörgéssel hulltak le, vagy a légben szétpattanva 
tűzesőt szórtak alá. 

Az ostrommunkálatok már tetemesen előhaladtak, a víárkok mindinkább köze-
ledtek a vár falai felé, midőn augusztus hó elején Szőregnél csatát vesztett6 Dem-
biiíski77 seregének Temesvár felé megkezdett visszavonulás hírére az ostromlöve-
gek a tranchée-kból kivonattak, s augusztus 7-én a 36-ik honvédzászlóalj fedezete 
alatt az aradi várba indíttattak.78 Még egy, éjjeli meglepetésre számított támadás 
intéztetett a vár déli kapuja ellen, azonban siker nélkül,79 s azontúl készülénk az 
eldöntő csatára, mely Dembinski seregének megérkeztével az ostromolt vár sorsa 
felett volt határozandó. 

* * * 

Meleg nyári nap volt augusztus 9-én. A nap fellegtelen égről sütött alá, s forró 
sugaraival tikkasztá Dembinski fáradt csapatait, melyek Szeged felől Temesvár felé 
közelegtek. Reggeli 10 óra tájban érkezett meg a hátráló sereghez Bem, s a vezény-
letet Dembihskitől átvévén, Temesvár közelében csatarendbe állította fel azt. Élénk 
ágyúzás jelenté a csata kezdetét, melynek hallatára a vár ágyúi is megdördültek, 
heves tüzelést kezdve a tranchée-kban álló csapataink ellen. Zászlóaljunk négy 
százada parancsot kapott egy üteg ágyúval Dembinski seregéhez csatlakozni. Elin-
dulva a vár alól, a szegedi országúton haladtunk a csatatér felé, midőn a várból egy 
csapat dzsidás kitörve, sebesen felénk vágtatott, mielőtt azonban lőtávolnyira értek 

76 1849. augusztus 5-én. 

77 Dembinski, Henryk, gróf (1791-1864), az 1830-3l-es lengyel szabadságharc tábornoka, rövid 
ideig fővezére, 1849-ben honvéd altábornagy, februárban a honvéd fősereg parancsnoka, 
április-június között az északi hadsereg (IX. hadtest és különítmények) parancsnoka. Júliusban 
a honvédsereg vezérkari főnöke, augusztus elején a fősereg parancsnoka. Emigrál. 

78 Erre augusztus 5-én került sor. HL 1848-49. 42/15. Az ostromlövegeket a 36. honvédzász-
lóaljon kívül az 53 honvédzászlóalj két és a 68. honvédzászlóalj egy százada kísérte. 

79 Ez az éjszakai támadás augusztus 4-ről 5-re virradó éjjel történt, s Vécsey ennek sikertelensége 
után indította Aradra az ostromlövegeket. Rückblicke, 81-82. p., Potemkin Ö.: i. m. 84-87. p. 
Bogma /.: i. m. 86. p. szerint a magyar fél 20 halottat (a Rückblicke 15-öt említ), 38 -40 
sebesültet és 4 foglyot veszített. A cs. kir. veszteség két halott és négy sebesült volt. 



volna, a Vadászerdőből egy század huszár robogott eléjök, s rövid összecsapás után 
a dzsidások a várba visszavonultak.80 

Az ütközet színhelyére érve, csapatunk egy domb aljában a Csóka-erdő köze-
lében tartalékul állíttatott fel. A dombon a vezényletről lemondott Dembinski81 

altábornagy foglalt helyet, s egy darab barna kenyeret falatozva, nézte a csata folya-
mát. Nagyszerű látvány nyílt az előttünk terülő csatatérre! A magyar sereg Szent-
andrástól Szakállházáig a Nyárád patak balpartján, egy mérföldnyi82 hosszú vona-
lon volt felállítva; középen a szegedi országút két oldalán (á cheval) Guyon84 és 
Wysocki85 hadtestei állottak, ágyúikkal az első csatarend előtt; a balszárnyat Sza-
kállházánál Kmety86 jeles hadosztálya képezé, míg a jobbszárnyon Sz[ent]andrás 

80 A délután 3-kor végrehajtott kitörésben a 2. (Schwarzenberg) dzsidásezred hat százada, a 41. 
(Sivkovich) és a 61. (Rukavina) gyalogezredek két-két százada, 50 lövész és 50 utász, illetve 
egy hatfontos üteg vett részt. A Rückblicke, 87-88. p. meglehetősen zavarosan írja le a kitörést, 
de sejtetni engedi, hogy a Blomberg ezredes vezette csapatok áttörték az ostromzárat, s a 
szentandrási úton érintkezésbe kerültek a cs. kir. IV. hadtest egységeivel. Formanek, J.: i. m. 
438. p. szinte szó szerint átveszi a Rückblicke szövegét. A Schwarzenberg Uhlaften, 250. p. 
meglepően szűkszavú. Mindez megerősíteni látszik a magyar források egybehangzó tanúságát, 
amely szerint a kitörés kezdetben ugyan eredményes volt, de aztán az V. hadtest egységei, 
különösen a 14. (Lehel) huszárezred századai visszaverték azt. Potemkin Ö.. i. m. 90-93. p., 
Végh B . i. m. 245. p., Mészáros Lázár emlékiratai. Az eredeti kéziratokból közrebocsátja 
Szokoly Viktor. II. köt. Pest, 1867. 359. p., végül egy névtelen kézirat, MOL P 295 Családi 
levéltárak. A Görgey-család levéltára. Görgei Artúr gyűjtemény. (= Görgey-lt.) b/21. 
fasc.188. í. 

81 Dembinski nem lemondott, hanem Kossuth és Aulich Lajos hadügyminiszter neveztek ki he-
lyette fővezérré Bemet 1849. augusztus 7-én. 

82 Lgy osztrák mértöld 7585,9 méter volt. 

83 Annyi mint lovon vagy nyeregben. A katonai szakkifejezés értelme: az út két oldalán. 

84 Guyon, Richárd (1813 1856), kilépett cs. kir. főhadnagy, legmagasabb rangja honvéd vezérőr-
nagy. Emigrál. Életrajzát ld. Bona, 1987. 164 165. p. és Márkus IMSZIÓ: Guyon Richárd. Bp., 
1955. — Guyon ekkor a IV. hadtest parancsnoka volt. 

85 Wysocki, Józef (1809-1873), lengyel emigráns, a magyarországi lengyel légió egyik szer-
vezője majd parancsnoka, honvéd vezérőrnagy, a IX. hadtest majd a lengyel légió parancsnoka. 
Emigrál. Életrajzát ld. Bona, 1987. 338 339. p. és Wysocky, Józef'- Lgyütt a szabadságért 
1848 1849. - tábornok emlékiratai, (-ordította, sajtó alá rendezte stb. Kovács István. Bp., 
1993. -— A IX. hadtest a szőregi csata óta Dessewffy Arisztid (1802 1849) vezérőrnagy 
parancsnoksága alatt állt. 

86 Kmety György (1813 1865), cs. kir. főhadnagy a 19. (Schwarzenberg) gyalogezredben, leg 
magasabb rangja honvéd vezérőrnagy, a 15. önálló hadosztály parancsnoka. Lmigrál, török 
pasa lesz. Életrajzát ld. Bona, 1987. 203. p. és Thurzó Miklós: Kmethy |sic! | György In: 



felé Gál László8' ezredes vezénylete alatt többnyire újonc zászlóaljak állottak, nagy 
részben még hiányosan fegyverezve; az egész csatarend túlságos hosszasága követ-
keztében csak csekély mélységgel bírhatott. A császári hadsereg Kisbecskerek felől 
hosszú fehér vonalként tűnt elő, mely mindig nagyobbodva, mindinkább terjesz-
kedve, fejlődött ki csatarendünk előtt. 

Az ágyúk dörögtek mindkét részről szakadatlanul, a csatatért nehéz füstfelleg 
borítá, melyet olykor egy-egy szélfúvat föllebbentve, látni engedé a mindinkább 
előnyomuló ellenséges hadcsapatokat. A bódító csatazajból fegyverropogás, dobok 
pörgése s olykor egy-egy trombitának éles harsogása hangzott ki. Bem által a cent-
rumban összpontosított ágyúütegek tüzelése csakhamar gátot vetének az ellenség 
előnyomulásának, sőt, a balszárnyon Kmety derék hadosztálya támadólag lépvén 
föl, visszaszorítá az ellenség néhány csapatait. 

Az ütközet változó szerencsével folyt délután 4 óráig, midőn a szentandrási 
dombokon erős ellenséges tömegek tűntek föl, melyek lassanként kifejlődve, túl-
szárnyalással fenyegeték csatarendünk gyenge jobbszárnyát. A császári hadsereg 
tartalék csapatai89 s Panyutyin90 orosz hadteste91 voltak azok, melyek a csatatérre 
érkezve, eldöntőleg hatottak a csata kimenetelére. Hiában rohant Guyon tábornok 
két, hirtelen összevont huszárezreddel9' az érkezők elé, hiában próbáltak bevágni 
a derék lengyel dzsidások az ellen sűrű tömegei közé, előnyomulásukat többé föl 
nem tartóztathaták. Bem altábornagy lovával elbukva, megsérült, Gál László ezre-
des, a jobbszárny vezénylője, elesett, a rosszul fegyverzett újonczászlóaljak szét-

I lazánk. Szerk.: Abafi Lajos. X. köt. Bp., 1X88. 

87 Gál László (1810 1850), es. kir. főszázados, honvéd ezredes. 1849. július közepétől a X. 
hadtest parancsnoka. Életrajzát ld. Bonn, 1987. 155 156. p. 

88 Kmely ezt jelentette is Bemnek. Jelentését magyar fordításban közli Görgey /.: i. m. III. köt. 
439. p. 

89 Lz a Franz Liechtenstein herceg (1802-1887), cs. kir. altábornagy vezette IV. hadtest volt, 
amely Szentandrás felől avatkozott be a küzdelembe. 

90 Panyutyin, Fjodor Szergejevics (1790 1865), altábornagy, a 9. orosz kombinált gyaloghad-
osztály parancsnoka, később főhadsegéd, hadtestparancsnok, varsói kormányzó, az államtanács 
tagja. A 9. gyaloghadosztály a nyári hadjárat egésze alatt Haynau főseregének soraiban harcolt. 

91 Hz csupán egy hadosztály volt, de ereje megfelelt egy cs. kir. vagy magyar hadtest erejének. 

92 Hzt a lovasrohamot nem Guyon, hanem Dessewffy Arisztid vezérőrnagy vezette. A rohamban 
a IX. hadtest és a lengyel légió lovassága, összesen 15,5 lovasszázad (tehát majdnem két 
ezred) vett részt. Ld. erre a liszai hadsereg 1849. július 20-i és a fősereg (utólagos) augusztus 
9 i harcrendjét. HL 1848 4 9 38/78., MOL Görgey-lt. b/46. fasc. 

93 Gálnak egy ágyúgolyó elvitte a lábát. Sebébe csak 1850. február 25-én halt bele. 



szórattak, a csata el volt döntve, s a visszavonulás megkezdetett. A szétszórt újonc 
csapatok kivételével a honvéd zászlóaljak tömegekben az országúton, a lovasság 
oldalt a szántóföldeken, húzódtak vissza a Vadászerdő felé. Csapatunkkal az utóse-
reghez csatlakozva, fedeztük a visszavonulást, s alkonyatkor a Vadászerdőbe vo-
nulva, egyesültünk hadtestünk többi zászlóaljaival, melyek az ütközet folyama alatt 
a várból kitört ellenséggel csatáztak. A császári sereg a csatatéren táborozott, Hay-
nau94 pedig későn estve egy csapat lovassággal, fáklyavilágnál, harsogó zene kísé-
rete mellett vonult be a három havi ostrom alól fölmentett temesvári várba. 

* * * 

Másnap hajnalban megkezdődött a visszavonulás Lúgos felé. Az utóhadat gróf 
Vécsey hadteste s Kmety tábornok hadosztálya képezék. Előttünk Dembinski sere-
gének fáradt csapatai haladtak, szomorú képét tüntetve elő egy feloszlásához közel-
gő hadseregnek; itt egy-két ágyú, ott néhány honvéd, majd egy csapat huszár, tarkán 
vegyítve a magyar hadsereg minden ezredeiből, lepték el az országutat. Jeszvin 
alatt csatarendbe állva, néhány órát pihentünk, s éjfélkor továbbindulva, másnap 
reggel Kiszetóra értünk. 

Kiszetónál a Béga folyó egyik kanyarulata, s a Temesig terjedő mocsárok erős 
természetes hadállást képeznek. Itt állapodott meg hadtestünk, s három napig csa-
tarendben állva, fedezte a Lúgosra vezető országutat. Augusztus 14-én végre föl-
szedve a Béga folyón átvezető hidat Kiszetónál, elvonultunk, s Lúgoson, hol Kmety 
tábornok hadosztálya fedezetül maradt, átvonulva, folytattuk menetünket Facsét 
felé. Itt jutott tudomásunkra Görgei fegyverletétele Világosnál. Bem altábornagy 
kocsija körül gyűjtvén a tisztikart, tanácskozmányt tartott a további teendők felett, 
melynek következtében visszautasítva a fegyverletételre felhívó császári parlamen-
tert,95 a visszavonulás két irányba folytattatott. Bem altábornagy a sereg egy részé-
vel Dobra felé, Erdélybe indult, hol csapatai — a véle Törökhonba menekültek 
kivételével — harmadnapon a fegyvert Dévánál letették.96 Gróf Vécsey hadteste s 

94 Haynau, Julius Jákob von, báró (1786-1853), táborszernagy, 1849. május végétől a magyar-
országi cs. kir. hadsereg főparancsnoka, Magyarország és Erdély teljhatalmú katonai és polgári 
kormányzója, 1850 júliusában elmozdítják. 

95 Tudomásunk szerint ekkor még nem járt osztrák parlamenter a táborban. A határozatot a 
világosi fegyverletételről érkező hír okozta. Ld. erre Vécsey és Lázár vallomását, közli Katona 
Tamás: Az aradi vértanúk, 113-114., 153-154. p., Potemkin Ö.. i. m. 115-120. p., Végh B.: 
i. m. 245. p., Lázár Vilmos 1849-i honvéd ezredes aradi várfogságában kivégeztetése előtt írt 
emlékirata. In: Az aradi vértanúk, I. köt. 175-176. p., Matolay Etele: Visszaemlékezéseim 
honvéd életemre. Sátoraljaújhely, 1883. 178-179. p. 



Guyon seregének egy része pedig a Maros völgye felé vonulván, részint úszva, 
részint vállig érő vízben gázolva keltek át a Maroson, s az ágyúkat roppant erőfe-
szítéssel vontatva át a folyón, Soborsinba bevonultunk. Félnapi pihenés után 
augusztus 17-én továbbindulva, a Maros mentén Aradra vezető országúton nyo-
multunk elő, Tótváradnál azonban az utat császári lovasság által elfoglalva talál-
ván, éjszak felé egy szűk völgybe kanyarodtunk; — rövid éji pihenés után másnap, 
rengeteg erdők között, járatlan utakon folytattuk menetünket az előttünk emelkedő 
hegyek felé; a huszárok lovaikról leszállva, gyalog vezetgették azokat a töretlen 
ösvényeken, a tüzérek könnyebb ágyúikba számos lovakat fogva be, nagy bajjal 
vonszolgaták föl azokat a meredek vízmosásokon, míg a nehezebb lövegeket besze-
gezve, a mély völgyekbe döntögeték alá. Déltájban fölértünk a hegyek ormaira, s 
azontúl a lejtőn leereszkedve, Buttyinnál a Fehér-Körös tágas völgyébe értünk. Az 
apró oláh falvak ellenséges érzelmű lakói megérkezésünkkor egy-egy rozzant 
kunyhót gyújtottak föl, jelezve szomszédaiknak közeledésünket. Alkonyatkor az 
oroszok által megszállva tartott Borosjenő közelébe érkeztünk, s az éjet a város 
alatt töltve, összeszedtük az elszórtan érkező, s a sanyarú menetek közben kimerült 
csapatokat. 

Másnap, augusztus 19-én vasárnap97 reggel Borosjenőbe bevonulva, felényire 
olvadt csapataink a fegyvert Kaufmann98 orosz tábornok előtt lerakták. A hosszú 
sorokban felállított orosz ezredek tanúi valának a néma fájdalomnak, mellyel derék 
honvédeink fegyvereiktől megváltak, tanúi a kitörő könnyeknek, melyek vitéz hu-
száraink szemeiből omlottak, midőn kedves lovaik nyakába borulva, azoktól vég-
búcsút vettek. 

MOL R 153 Mohács utáni gyűjtemény. Potemkin Ödön iratai. 1. csomó. 25. 
pallium. 

96 Az Erdélybe vonuló seregrész a dél-erdélyi csapatok maradványaival együtt augusztus 18-án 
tette le a fegyvert. 

97 Az orosz átadási jegyzék szerint a fegyverletételre 20-án került sor. HL 1848—49. 43/479. 
Ugyanezt a dátumot adja meg Ramming, W.: i. m. 427. p. és Potemkin Ö.: i. m. 133. p. 
Némileg érthetetlen módon a hivatalos orosz összefoglaló 21-ére teszi a fegyverletételt. |Neid-
hardt. Heinrich von\: Bericht über die Kriegsoperationen der russischen Truppén gegen die 
ungarischen Rebellen im Jahre 1849. III. Bd. Berlin, 1851. 87-88. p. 

98 Kaufmann, Peter von (Pjotr Fjodorovics Kaufmann; 1784-1849), orosz altábornagy, a 7. 
gyaloghadosztály parancsnoka. 



A magyar nyelvű visszaemlékezés írójának térképvázlata a temesvári ostromsereg 
elhelyezkedéséről 1849. júliusában. 



Róbert Hermann: Die Belagerung von Temeschwar 1849 
— von innen und von außen, damals und danach 

Die Festung von Temeschwar war 1848 die Zentrale von dem banatischen Gene-
ralkommando. Das Generalkommando und die Offiziere der unter Ihn gehörenden 
Truppen zeigten keinen Mitgefühl mit den in Ungarn im Frühling 1848 entstehen-
den Veränderungen. Von Herbst 1848 war die Festung von Temeschwar die si-
cherste Basis der „militärischen Gegenrevolution". Nach der Entleerung des 
Südungarns hielten die Soldaten von Temeschwar zusammen mit den serbischen 
Aufständischen bis März 1849 die von Maros südlich liegende Gebiete in den 
Händen, und sie brachen zweimal den ungarischen Belagerungsring um Arad. 

Die Lage änderte sich im April 1849. Der Generalmajor Károly Vécsey entband 
die Garnison von Arad von der Umwelt, danach schloß er den Belagerungsring um 
Temeschwar. Am Anfang August 1849 war es nur Frage der Tage, daß die Garnison 
die Festung aufgeben muß. Am 9. August leidete die ungarische Hauptarmee eine 
entscheidende Niederlage. Die siegende k. k. Truppen befreiten Temeschwar. 

Das wichtigste zwischen den von Temeschwars Belagerung erzählenden Tage-
bücher und Memoires ist das Kriegstagebuch der Garnison. Von den bürgerlichen 
Bewohnern kennen wir zwei Tagebücher. Der einer stammt vom Historiker István 
Bogma, der andere von Alajos Lapónyi, dem Direktor des Gymnasiums der Pia-
risten. Von den Stürmern schrieb mit Sicherheit seine Erinnerungen nach seinen 
einigen Tagebuchnotizen der bekannte Familienhistoriker, Iván Nagy. Von den 
Memoires stammt der wichtigste vom Hussarenleutnant, Ödön Potemkin. Der 
Schriftsteller des hier aufgeführten Tagebuches überlebte die ganze Belagerung in 
der Burg, bis zum 2. Juli 1849. In diesen Tagen Verliesen cc. 800-1000 bürgerliche 
Bewohner die Burg. Es ist vorstcllbar, daß der Tagcbuchschreibcr auch unter Ihnen 
war, und seine Aufzeichnungen darum so plötzlich enden. Sein Tagebuch — trotz 
seiner kurzen Belassung — zeigt sehr gut das Leiden der bürgerlichen Bewohner. 

Die Aufzeichnungen des unter den Stürmern dienenden Offiziers beginnen 
genau da, wo das Tagebuch des Bürgers in der Burg aufhört. Der Schriftsteller 
diente unter dem 58. Honvéd-Bataillon, als Offizier. Nach dem Text kann man 
ziemlich sicher sein, daß man den Schriftsteller des Memoires zwischen den Of-
fizieren der 3. Kompanie des 58. Honvéd-Bataillon suchen muß. Nach der Namcns-
listc der Offiziere am 26. Juni 1849., und nach anderen Quellen ist es ziemlich 
sicher, daß der Schriftsteller der Leutnant, Béla Szakái ist. 



A FONS ALAPÍTVÁNY 

A napról-napra nehezedő kiadási feltételek (papír- és nyomdaköltség növeke-
dése) és a fokozatosan dráguló postai szolgáltatások arra ösztönözték a Fons köré 
csoportosuló egyetemistákat és friss diplomás történészeket, hogy anyagi lehetősé-
geikhez mérten támogassák a folyóiratot. Létrehozták a FONS Alapítványt, mely-
nek célja a Fons kiadási költségeinek biztos alapokra helyezése, hosszú távon pedig 
a lappal azonos célokat valló Fons Könyvek megjelentetéséhez szükséges pénz-
összeg biztosítása. Az Alapítvány 90 000 forint kezdőtőkével jött létre, az ügyeket 
intéző Kuratórium elnökévé Pálffy Gézát, titkárává Petrik Ivánt választották az 
alapítók. Az Alapítvány nyitott, azt minden természetes és jogi személy támogat-
hatja. 

A Fons eddig megjelent füzeteit több alapítvány és egyesület (különösen a Nem-
zeti Kulturális Alap Levéltári Szakkolégiuma, illetve a Pro Renovanda Cultura 
Hungáriáé Alapítvány, az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzatának Közművelő-
dési Kuratóriuma és a Magyar Levéltáros Egyesület) nagylelkű támogatásának kö-
szönhetően ingyenesen juttattuk el a címzettekhez. Az Alapítványnak és a Szer-
kesztőségnek továbbra is célja, hogy amíg lehetőség van rá, ezt a gyakorlatot fenn-
tartsa. 

Ahhoz azonban, hogy a Fons hosszú távon meggyökerezhessen a történettudo-
mányi szakfolyóiratok sorában, és hogy ne a pénzforrások hiánya vezessen eset-
leges szüneteltetéséhez vagy megszűnéséhez, az eddigi — sokszor bizonytalan esé-
lyű — pályázati támogatás-igénylések mellett szívesen veszünk mindenfajta más 
segítséget. 

A Fons Alapítvány (számlaszám: 11705008-20440776) és azon belül a Fons 
Szerkesztőség (számlaszám: 11705008-20440800) várja mindazon intézmények 
és magánszemélyek anyagi támogatását, akik a kiadványt megismerve célkitűzé-
seit hasznosnak, tartalmát színvonalasnak tartják, és a folyóirat további megjele-
nését hozzájárulásukkal segíteni tudják. 


